
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hor, kde se snaží o obnovu přírodních a krajinných hodnot. 

Realizuje praktická 

opatření - vý- sadby 

alejí, zřizová- ní ná-

vštěvnické in-

frastruktury a horami a 

v krás 

 

S polečnost pro Jizerské hory, o.p.s. působí již od roku 
1999 v regionu Jizerských hor, kde se snaží o obnovu 

přírodních a krajinných hodnot. Realizuje praktická opatření - 
výsadby alejí, zřizování návštěvnické infrastruktury a provo-
zuje Středisko ekologické výchovy na Jizerce. ,  
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PROGRAM PÉČE O 
KRAJINU 

 

T ento program je jedním ze 
stabilních prvků naší čin-

nosti a nechceme se ho vzdát 
ani v letech následujících. Zcela 
naplňuje poslání naší společ-
nosti. 

Praktická opatření v krajině jsou 
stále velmi důležitá, aktuální a 
nezbytná je i jejich údržba .  

V roce 2013 jsme začali s reali-
zací   jednoho ze tří projektů 
pro Jizerské hory z Operačního 
programu Životního prostředí. 
Společnost uspěla u SFŽP se 
všemi žádostmi a dostala dota-
ci. Fond nabízí opravdu znač-
né prostředky, které bychom 
vlastní činností či za pomoci 
sponzorů nikdy nenashromáž-
dili.  

vštěvnické infrastruktury ve zvláš-
tě chráněných územích, ptačích 

oblastech, evropsky významných 
lokalitách, přírodních parcích a 

geoparcích (včetně návštěvnic-
kých středisek). Jsme rádi, že se 

nám podařilo do Jizerek získat 
dotaci na 6 500 486kč. Hlavní část 

projektu bude probíhat v rozmezí 
léto 2014 až jaro 2015. Firma, 

která vyhrála výběrové řízení, je 
CZ-ANEK´S z Frýdlantu. 

D alším společným 

projektem s Nadací 
pro záchranu a obnovu Jizer-

ských hor je Obnova návštěv-
nické infrastruktury 

v Jizerských horách. Získali 
jsme finanční dotaci z programu 

osy 6-Zlepšování stavu přírody 

a krajiny, konkrétně se zamě-

řením na investiční opatření 
pro obnovu a výstavbu ná-

 Jelikož u všech pro-
gramů OPŽP je požado-

váno spolufinancování, i 
zde musíme část pro-

středků získat od spon-
zorů. 

U všech projektů, které se týkají 
přírody, či environmentální vý-
chovy, si však budeme muset 
vždy sehnat peníze na spolu-
účast. Navíc naše vlastní práce 
na projektech není nijak ohodno-
cena a musí být dotována z ji-
ných činností organizace. 

. 

O ČINNOSTIO ČINNOSTI 

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách 

Projekt výsadeb původních dřevin 

Na podzim roku 2013 byly vystavě-
ny všechny oplocenky, které po-
skytnou novým stromkům a odrost-
kům ochranu před zvěří. Hlavní 
část realizace-výsadba-proběhne 
od března 2014 do jara 2015. 

 

Větší část bude financována 
z Operačního programu Životní 
prostředí, v roce 2013 proplatil 
fond náklady ve výši 430 000kč. 
Část prostředků musíme ve spolu-
práci s Nadací získat sponzorsky. 

S polečně s naším zřizovate-
lem Nadací pro záchranu a 

obnovu Jizerských hor jsme při-
pravili projekt Podpora biodiverzi-
ty lesních systémů v Jizerských 
horách. Jedná se o výsadby pů-
vodních dřevin (buků, dubů, jed-
lí,...) do Jizerských hor. Projekt za 
necelých 4,5 miliónů korun je plá-
nován jako dlouhodobý až do 
roku 2015 a v jeho průběhu bude 
firmou KHL-EKO osázeno přes 
331 ha ploch necelými 90 tisíci 
sazenicemi dřevin a keřů.  
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Nové louce, kde ještě 
byly dosázeny nové 
odrostky javorů. 

Toto množství 

stromů si již žádá 
velké náklady na kaž-

doroční údržbu 
(dosadby místo uhy-

nulých stromů, péče o 
stabilizaci, přihnojová-

ní, apod.). 

K aždý rok vysází 
Společnost pro 

Jizerské hory, o.p.s. ale-
spoň jednu alej, která 
vhodně doplňuje krajinný 
ráz. Snažíme se také 
obnovovat aleje, které 
v daných místech již 
historicky existovaly. V 
roce 2013 Společnost 
získala od AOPK část 
financí na údržbu alejí. 
Péče se dostalo aleji na 

A jaká místa budeme v Jizerkách obnovovat? 

Výsadby alejí 

Zprůchodnění toku Smědé v ř. km 45,155 – 45,208 

bude nahrazeno balvanitým 
skluzem s rozvlněnou kynetou 

tvořenou průtočnými tůněmi pro 
převedení menších průtoků. 

Koryto dostane přírodní, původ-
ní ráz a lepší tím migrační pro-

stupnost na toku. Samotné 
úpravy  v terénu by měly probí-

hat od podzimu 2014 do jara 
2015. V Jizerkách  záleží na 

počasí Zhotovitelem bude firma 
HBAPS s.r.o. z  Liberce. . 

N áš návrh projektu na 

zprůchodnění toku 
Smědé, v Operačních programech 

životního prostředí—prioritní osa 6, 
úspěšně prošel hodnocením a zís-

kal dotaci ve výši 6,3 miliónů korun. 
Účelem stavby je zprostupnění 

vodního toku Smědé v ř. km 45,155 
– 45,208. Stávající 6 m široké koryto 

dlážděné do výšky 1,8 m s dvěma 
příčnými prahy,  
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1) Výstupovka na Ptačí kupy a Holubník 

2) Hajní kostel a Polední kameny 

3) Výstupovka na Paličník 

4) Vyhlídka z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou louku 

5) Úpravy v trase naučné stezky Oldřichovské háje a skály 

6) Obnova Umrlčí cesty 

7) Studánka Karlov 

8) Odpočívadlo U Švédů pod Dračím vrchem 

9) Chodník u lomu Hraničná 

Projekt  zahrnuje úpravy a opravy v turistických trasách po celých Jizerských horách. Lokality byly pečlivě 
vybrány v diskuzích s Lesy ČR, Správou CHKO i s dalšími institucemi působícími v Jizerských horách. Na-
konec byly zvoleny: 

Krásně se daří aleji 
na Kristiánově, v 
Příchovicích i na 
Jizerce. Další aleje 
jsme ještě vysadili 
na Maxově a v 
Oldřichově v Há-
jích. 

Máme radost, že 
se „našim“ strom-
kům daří. 



D alším pilířem naší činnosti je práce s mládeží i veřejností v rámci akcí 

ekologické výchovy a osvěty. Pro tuto činnost máme ty nejlepší předpo-
klady díky tomu, že provozujeme Středisko ekologické výchovy v jednom 

z nejpůsobivějších míst v Jizerských horách – v osadě Jizerka. Toto středisko kaž-
doročně navštíví přes 1000 dětí z celé ČR, které tak mají příležitost se pomocí zají-

mavých programů seznámit s Jizerskými horami a v krásném prostředí Jizerky 
upevňovat svůj vztah k přírodě.  

 

ENVIROVÝCHOVA 

 

UKLIĎME JIZERKY 
 

N aše úklidové akce se již staly tradi-
cí a pomáhají vždy dvakrát za rok 

uklidit celé Jizerské hory.  V roce 2013 
jsme slavili 15.ročník! A i mediální ohlas 
byl enormní. 

Pravidelně tak stovky dobrovolníků nasbí-
rá velké množství odpadků, které zane-
chali neukáznění návštěvníci podél cest, 
nebo odhalí černé skládky v horách.  

Pro dobrovolníky vždy zajišťujeme vyba-
vení pytli na odpadky a rukavicemi, a pro 
část také ubytování v našem Středisku 
ekologické výchovy na Jizerce.  

Nasbírané odpadky mohou dobrovolníci 
zanechat kdekoliv u cesty a nahlásit nám 
jejich polohu, my už zajistíme jejich svoz a 

likvidaci.  

V roce 2013 zajistila likvidaci odpadu spo-
lečnost Severokomunální služby Marius 
Pedrsen. 

Máme radost, že se do Úklidu i v roce 
2013 zapojilo několik škol a různých spol-
ků. 

Akci se nám daří pravidelně realizovat i 
díky spolupráci s vybranými informačními 
centry. Pro účastníky máme také malé 
upomínkové předměty. 

Úklid Jizerek nám v roce 2013 finančně 
podpořili LČR , Liberecký kraj a obce Al-
brechtice v JH, Josefův důl, Kořenov,  
Mníšek a město Raspenava. 
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N ovinkou roku 2013 se stal pro-
gram Kořeny, který zažili první 

účastníci škol z Libereckého kraje a nut-
no dodat, že byli nadšení. 518 dětí, z 
toho 417 na pobyt a 101 na exkurze. 
Celkem 19 pobytových turnusů ze 13 
škol (1 mimo Liberecký kraj), zbytek LK. 
Od 22.4. do 17.10.. Exkurze byly 4.Na 
období 2012- březen 2015 jsme získali 
prostředky z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 
můžeme tak školám tento kvalitně zpra-
covaný program nabízet zdarma. 

Kořeny jsou novým inovativním progra-
mem,  který pilotně ověřuje metodiku 
tematické environmentální interpretace 
(dále jen "TEI") na příkladu krajiny Jizer-
ských hor, v okolí osady Jizerka. 

 Metodika tematické environmentální 
interpretace v rámci pobytových výuko-
vých programů je v České republice 
prakticky novinkou. Dlouhodobé zkuše-
nosti s touto metodikou  mají zejména 
v USA. 

studentů směrem k umělec-
kému a humanitnímu pohle-
du na význam vody.  
 

Projekt Aquamundi přede-
vším také nabízí příležitost, 
jak odstranit vzájemné oba-
vy a předsudky mezi ně-
meckými a českými žáky, 
umožnuje objevovat společ-
né zájmy a podporuje pře-
shraniční komunikaci. V 
závislosti na věku a stupni 
znalostí je jako spojující 
prvek používána angličtina. 
  
Na projektu se Společnost  
aktivně podílí od r. 2012-do 
2015, kdy čerpá dotaci z 
financí Evropské unie. 

V rámci partnerství je úko-
lem naší společnos-
ti akvizice tříd 

V  projektu 
Aquamundi se 

setkávají němečtí a čeští 
žáci a studenti. Jedná se 
o projekt z programu Cíl 3 
na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným 
státem Sasko.  
 

Těžiště jednoho projekto-
vého dne spočívá v příro-
dovědném zkoumání 
tématu VODA, za-tímco 
další projektový den za-
měřuje pozornost žáků a 

z Libereckého kraje a 
příprava projektových dnů 
uměleckých a společen-
skovědních. Koncipujeme 
projektové dny tak, aby 
využívaly zejména zážit-
kové metody výuky, a v 
rámci možností upřed-
nostňujeme výuku přímo 
v krajině.  

V roce 2013 Společnost 
vytvořila  metodiky na 
vybrané ekologické pro-
jektové dny, pro rok 2014. 

Cíl projektu: příprava a 
realizace přeshraničních 
výukových dnů na téma 
voda. Projektových dnů se 
zúčastní ve smíšených 
skupinách žáci českých a 
německých tříd.  

Projekt Kořeny-jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo? 

Projekt Aquamundi-Vodní světy 

Cíle programu:  Hlavním cílem progra-
mu je posílení vztahu žáků k místu, kde 
žijí. Dílčím cílem pak rozvoj kompetencí 
k interpretaci místa z pohledu environ-
mentálních, sociálních a kulturních ko-
řenů. V neposlední řadě pak zvýšení 
zájmu o výlety a zkoumání místa. 

Cílová skupina: Program je určen žá-
kům základních a středních škol Libe-
reckého kraje ve 3 variantách dle věku 
žáků: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ 
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Motem projektu 
je citát Johanna 
Wolfganga von 
Goethe:   

"Příroda a umě-
ní zdají se být 
sobě vzdálení, a 
přesto k sobě, i 
bez našeho při-
činění cestu 
vždy nacházejí.“ 

www.aquamundi.eu 



M imo programů pořádaných v rámci projektů nabízíme celou paletu dalších pro-
gramů včetně tematických výletů, harmonizačních pobytů a cyklokurzů pro ško-
ly z celé České republiky. Kompletní nabídka je k dispozici na našich webových 

stránkách www.projizerky.cz.  

* Vyšetřování jizerskohorské katastrofy 

* Člověk a krajina Jizerských hor-strategie budoucího využívání 
* Harmonizační pobyty 

* Školy v přírodě 

* Cyklokurzy v Jizerských horách 

* Aquamundi 

 

Nabídka programů pro školy 

 

PROJEKT KVETOUCÍ ŠKOLA 

zemek bude proměněn za participace 
žáků a pedagogů školy. 

Projekt potrvá do října 2014, během 
této doby se žáci zapojí nejen do 
procesu navrhování zahrady, ale 
budou se podílet také na samotné 
realizaci jednotlivých prvků. Vytvoří 
vlastní návrhy, kterými se následně 
inspirují pedagogové v čele 
s ředitelem školy Mgr. Janem Kolá-
řem a také architektka Martina Bure-
šová. 

Nová zahrada přispěje ke zkvalitnění 
výuky i prostoru areálu školy a rozšíří 
možnosti názorného vyučování přímo 
v přírodě. Plánované úpravy budou v 
souladu s pravidly přírodě blízkého 
zahradnictví. 

Aktuální průběh projektu můžete sle-
dovat v naší fotogalerii pod záložkou 
Kvetoucí škola na www.projizerky.org 

Projekt je podpořen dotací Libe-
reckého kraje v hodnotě 100 000 Kč, 
která tvoří 70 % celkového rozpočtu. 
Společnost pro Jizerské hory financu-
je zbylých 30 % (42 857 Kč). Na tuto 
částku hledáme v současné době 
kofinancování z jiných zdrojů. Nabízí-
me možnost zviditelnění pomocí re-
klamy či pamětní desky sponzora. 

O d října 2013 realizujeme projekt s názvem Kvetoucí škola. 
V rámci projektu vznikne na pozemku ZŠ Šumava v Jablonci 

nad Nisou nová výuková zahrada. V současnosti málo využívaný po-
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N aše činnost v ekologické výchově se neomezuje jen na 
školní skupiny, v roce 2013 jsme uspořádali akce pro veřej-

nost, na kterých se snažíme zaujmout široké spektrum lidí pro en-
vironmentální problematiku. O tyto akce byl v minulých letech velký 
zájem, i novinky jako Žabí stezka, Soví noc a Den dravců se setka-
ly s velkým úspěchem. V roce 2013 proběhla premiérově akce s 
názvem Blízká setkání-se stromy a o stromech. Doufáme, že se 
v roce 2014 podaří všechny tyto ekodny zrealizovat, protože ročně 
navštíví uvedené akce kolem 1000 návštšvníků.  Ve spolupráci s 
CHKO se podílíme taky na akci s názvem Tajemná rašeliniště. 

nitou podporovaného zemědělství. Druhým, neméně důle-
žitým pilířem projektu byly kreativní aktivity. Inspirovali 
jsme se jednotlivými přírodními elementy a seznámili se 
s koncepty Land Art a Feng Shui. 

V  roce 2013 jsme na 
Jizerce realizovali 

první mezinárodní výměnu 
mládeže. Na začátku mě-
síce srpna v termínu 2. - 
11.8.2013 se na Jizerce 
setkalo 23 mladých lidí z 
Francie, Maďarska, Slo-
venska a České republiky, 
aby společně objevovali 
možnosti využití místních 
zdrojů. Projekt byl zamě-
řen zejména na přírodní 
zahradnictví. Vytvořili jsme 
na Jizerce malou bylinko-
vou zahrádku, kterou na-
jdete před naší chatou 
č.p.2. Byli jsme se inspiro-
vat v Jindřichovicích pod 
Smrkem na permakulturní 
farmě Permaland. V rámci 
přednášky jsme se dozvě-
děli více o konceptu komu-

AKCE PRO VEŘEJNOST 

KE ZDROJI! TO THE SOURCE!  
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Žabí stezka 

Tajemná rašeliniště 

Den  Dravců 

Blízká setkání se stromy 

Soví noc 

Projekt jsme společně 
zakončili akcí pro veřej-
nost s názvem „Kreativní 
odpoledne na Jizerce“. 
Děkujeme všem, kteří 
nás na této akci navštívi-
li. Dále patří díky České 
národní agentuře Mlá-
dež, že vybrala projekt 
k podpoření, a my jsme 
se tak mohli setkat a 
strávit báječných deset 
dní na Jizerce, vzájemně 
se obohacovat a od sebe 
učit. Bylo to fajn!!!

Projekt byl realizován z 
grantu Programu Mládež 
v akci | Youth in Action 
Programme. 

 



 

ROZVAHA 2013 
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ke dni 31.12.2013, Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v tisících Kč  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2013 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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V ROCE 2013 NÁS PODPOŘILI 

Albrechtice v Jizerských horách 

Kořenov 

Mníšek u Liberce 

Bedřichov 

Josefův důl 



„Společně hledáme a vytváříme správná místa k životu, pečujeme o krajinu.“ 

INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

U Jezu 10 460 01, Liberec 

Telefon +420 734 206 747 

www.projizerky.cz 

č.ú.: 3169923349/0800 

zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Krajským soudem v 
Ústí n/L, oddíl O, vložka 76 

Správní rada: 
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – 
předseda 

Ing. Martin Švancar 

Dozorčí rada: 
Ing. Karolína Hrbková 

Mgr. Ondřej Šnytr 
Bc. Patrik Fikera 

Zaměstnanci: 
 

Ing. Kateřina Bednářová – ředitelka 

 

Ing. David Kavan – hlavní manažer projektu „Člověk a krajina Jizerských hor“ a projektu 
„Kořeny – jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo“ 
 

Ing. Lenka Javůrková – od 1. 11. 2012 – tvůrce programů projektu Aquamundi 
 

Bc. Lada Capoušková – od 1. 11. 2012 – tvůrce programů projektu Aquamundi 
 

Bc. Veronika Saad Beňková– od 1.8.2013-projektový manažer Aquamundi 

STRUKTURA ORGANIZACE 


